ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE MARÇ DE 2016

Castellserà, 29 de març de 2016.
A les vint-i-una hores i quinze minuts s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació
prèvia convocatòria, amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, MERCE PERERA FOLGUERA; DAVID
PRADAS GENÉ; i JUDIHT MARTÍ BORDA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Srs./Sres.: Jordi Vicioso Canela,
Roger Comelles Viladrich i Gemma Badia Fusté.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-nou de febrer de
dos mil setze, és aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: 11/2016; 13,14 i 15/2016 i 18/2016.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost
de construccions de cadascun d’ells.
4. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 6/16.- Inici d’expedient per a la contractació de les obres d’ampliació del consultori mèdic local.
Decret 7/16.- Inici d’expedient per a la liquidació del pressupost del 2015.
Decret 8/16.- Adjudicació del contracte per a l’ampliació del consultori mèdic local a l’empresa
Construccions Solé Fernández S.L. de Castellserà.
Decret 9/16.- Comunicació prèvia d’una activitat d’allotjament turístic, tipus masoveria, al polígon 18
parcel·la 14 del terme municipal de Castellserà.
Decret 10/16.- Concessió de llicència d’obres per l’ampliació d’una granja porcina, al polígon 6 parcel·les
10 i 21 del terme municipal de Castellserà.
Decret 11/16.- Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.
Decret 12/16.- Aprovació dels expedients d’obres núm. 9 i 10/2016.
Decret 13/16.- Sol·licitud al Consorci AOC d’alta de nous serveis e-Tram.
Decret 14/16.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres ampliació del consultori mèdic local.
5. Precs i preguntes.
No es formula cap prec ni pregunta.
Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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